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Boletim Informativo – 09/2016 
Campeonato Brasileiro de Remo Junior e Sênior 2016 
 

A CBR comunica a confirmação do Campeonato Brasileiro de Remo Junior e Sênior 2016 na 
cidade do Rio de Janeiro no período de 29 a 30 de outubro de 2016. 
 
1.  DO LOCAL: Rio de Janeiro, RJ, na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
2. DATA: 26 a 30 de outubro de 2016. 
 
3. PROGRAMAÇÃO: 
Dia 26/10/2016 – (quarta-feira) Congresso Técnico  
Dia 27 e 28 de outubro (quinta e sexta-feira) Provas Eliminatórias  
Dias 29 e 30 de outubro – (sábado e domingo) Provas Finais  
 
4. PRAZOS DE INSCRIÇÕES: 
A CBR receberá as inscrições de barcos com os nomes dos atletas, solicitações de barcos e 
demais pedidos de informações pelo e-mail: projetos@remobrasil.com, impreterivelmente 
nos prazos abaixo: 

Inscrição prévia por barcos: 20 de setembro de 2016 
Inscrição nominal: 06 de outubro de 2016 

 
OBSERVAÇÃO: 
No ato da inscrição nominal, os clubes estarão confirmando as inscrições enviadas 
previamente. Visando o cumprimento do programa e da expectativa de provas após a 
confirmação das inscrições, e entendendo que podem ocorrer imprevistos na 
preparação final dos barcos, será aceito o limite de até 20% de cancelamento de 
inscrições no momento do Congresso Técnico. Ou seja, um clube com 5 barcos 
inscritos, poderá cancelar até 1 (um) barco no congresso. Cancelamentos não 
justificados por razões medidas acima desta tolerância deverão pagar multa de R$ 
500,00 por cancelamento, no momento do congresso. O não pagamento no ato do 
congresso implicará na suspensão de toda a delegação da competição.  

 
5. GUARNIÇÕES MISTAS 
É permitida a inscrição de barcos com atletas de clubes e federações diferentes. 



 

6. REALIZAÇÃO DE PROVAS 
Provas serão realizadas havendo mínimo de 3 barcos inscritos de 2 clubes diferentes. Em 
caso de desistência de algum barco após a confirmação no prazo da inscrição nominal, a prova 
será realizada conforme previsto previamente, para que a guarnição que foi confirmada não 
seja prejudicada pela desistência de outros competidores. 
 
7. CADASTRO DE ATLETAS 
Somente poderão ser inscritos atletas cadastrados no Sistema Integrado de Remo (SIR) até o 
dia 20 de setembro de 2016. 
 
8. EMPRÉSTIMO DE BARCOS 
Preferencialmente para clubes de visitantes.  
 
Os clubes que solicitarem embarcações serão atendidos conforme prioridade e disponibilidade 
de barcos. Cada barco solicitado por clube deverá seguir uma ordem de prioridade que poderá 
ser atendida. No próprio formulário de inscrição de barcos, o clube deverá informar a 
solicitação de empréstimo (sim ou não) sendo esse empréstimo prioritário, não podendo 
repetir a mesma solicitação na prova. 
 
Os barcos emprestados poderão ser compartilhados com mais de um clube em diferentes 
provas, principalmente nas fases eliminatórias. A confirmação de empréstimo de barcos 
poderá ser ajustada nos casos de desistência ou imprevistos com o equipamento. 
 
8. ALOJAMENTO 

SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM 

*Reservas e pagamentos diretamente com os locais, sem a participação da CBR  

CASA TUXI End. Rua Bambina, 26. Telefone: (21) 96416-1382, Contato: Fernanda
30 pessoas com café R$ 70,00 por pessoa quarto triplo 

CLUBE MILITAR  
Quarto triplo, média de R$ 285,00 por quarto (confirmar) 
E-mail: gerentehotel@clubemilitar.com.br, Hotel Clube Militar 

HOSTEL COLÉGIO 
DIVINA PROVIDENCIA 

No período R$ 50,00 por pessoa com mini café, com 77 vagas disponíveis 
Endereço Rua Lopes Quintas ,274 

ESEFEX Diária de R$90,00 reais, vagas disponíveis em torno de 130 pessoas

 
9. TRANSPORTE DE BARCOS 
A CBR poderá oferecer subsídios para transporte de barcos para Federações que 
compartilharem carretas ou caminhões, otimizando os custos. Os clubes (através das 



 

Federações) devem enviar um oficio com o custo total do transporte, número de barcos e 
clubes atendidos por e-mail para a CBR (projetos@remobrasil.com) para solicitar a ajuda de 
custo, que poderá ser total ou parcial. O pedido deve ser feito até o dia 20/09/2016.   
 
10. FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÕES 
Cada clube poderá enviar somente um formulário de inscrição. Caso sejam necessárias 
alterações, retirando ou acrescentando informações, deverá enviar um novo formulário 
retificado até o dia 20/09/2016. O formulário mais recente será o válido.  
 
11. TAXAS DE INSCRIÇÕES 
O valor da taxa de inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por atleta até o dia 20 
de setembro e R$ 300,00 por atleta até o dia 6 de outubro de 2016. 
 
12. SUBSÍDIOS E ISENÇÕES 
A solicitação de isenções ou subsídios ajuda de custo devem ser feitas por oficio dirigido a 
CBR com o valor solicitado, lista nominal dos atletas e justificativas até o dia 20/09/2016.  
 
13. PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS FINAIS 
Poderá ser ajustado no congresso técnico 
 

SÁBADO (29/10) DOMINGO (30/10) 

HORÁRIO PROVA HORÁRIO PROVA 

09:00 4X FS 09:00 4 - M SR 

09:15 2X M JR 09:15 2 X F SB23 

09:30 2 X M SB23 09:30 2 X M SR  

09:45 2 X F SR 09:45 4 - M JR  

10:00 4X M JR 10:00 8+ FS 

10:15 2 X M PL 10:15 4 - M PL 

10:30 2 X F PL 10:30 2X MJR B 

10:45 2 X F JR 10:45 2x FPLS23 

11:00 4 X M SR 11:00 2 x F JR B 

11:15 8 + M JR 11:15 8 + M SR 
 
 


